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malplaceret
malplaeeret al den stund, vi ikke har opfordret til andet, end hvad der er normal procedure i andre fagforeninger.
intidlertid glædeligt at se, at JerDet er imidlertid
Jør»Folkeskolen« nr. 46 arergen Jensen i »Folkeskolens
vedtægter blev overkender, at DLF's vedtatgter
trådt, da man fra Kompagnistræde
Kompagnistrtede forhindrede os i at sende underskriftlister
ud via tillidsmændene. En underskriftindsamling er fuld lovlig og nødvendig,
nddvendig,
ønsker en
hvis en gruppe medlemmer dnsker
sag diskuteret på kongressen.
Men endnu en gang: Unge Pædagoger
- tværtimod. I den
bekæmper ikke DLF nuvaerende situation ønsker vi en stterk
stærk
-- nuværende
og handlekraftig fagforening, men med
et udbredt medlemsdemokrati. En faglgin- og
forening, der kan forsvare vore lØn-

arbejdsvilkår i samarbejde med andre
fagforeninger, så
så det ikke lykkes at isolere de offentligt ansatte endnu engang.•
gangm
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Hul tale,
at hensigten
bag U P-aktionen
er lagt åbent frem
!Må jeg indledningsvis slå fast, at de otte
underskrivere
Underskrivere af det foranstående læserbrev udgør
udgØr et flertal af UP's
UP”s styrelse.
Fem af underskriverne var også medlem:
medlemUlrs styrelse i 1973,
mer af UP's
19173, da UP blev
omdannet tiI
til en forening med en marsmarxmålstetning. Hvor meget
istisk-politisk målsætning.
man end i læserbrevet
laeserbrevet forsøger
forsçiger at fremhteve,
hæve, at der er tale om DLF
DLP medlemmer, der har villet bringe overenskomstsituationen til debat, må det dog stå fast,
at vi står over for en aktion, der er
ivserksat
iværksat af foreningen Unge Pædagoger.
Pmdagoger.
I min skrivelse af 25. november 1976
1975
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ter fra 1973.
19?3. Sagen er nemlig
nernlig den, at der

kredsformænd og tillidsmtend
tillidsmænd bragt
til kredsformtend
i •Folkeskolen•
»Folkeskolenv nr. 48-49 har jeg
jeg rede-

ikke siden i bladet »Unge
• Unge Paedagogers
Pædagoger• er

omdannet til
gjort for, at UP i 1973
197'3 blev orndannet
en forening med en marxistisk-politisk
målsætning. Jeg har også redegjort for,
slpg fast, at
at denne forening i 1973
1.9?3 slog
man på længere
være opltengere sigt måtte vtere
mærksom på fraktionsarbejde i Danmarks Lærerforening.
Det er centralt
eentralt i denne sag, at UP allerede for tre år siden satte sig det mål at
for DLP,
DLF,
drive fraktionsarbejde inden forog jag
jeg må derfor afvise enhver behrejdelbebrejdelse på grund af, at jeg har benyttet cita-

taget afstand fra et sådant maritistisk;l
marxistiskpolitisk fraktionsarbejde i DLF.
I læserbrevet
lreserbrevet henvises der til referatet
af generalforsamlingen i UP 1976. Jeg
går gerne ind i en diskussion omkring
dette referat. Det er korrekt, at man ifalifØlge referatet konstaterer, at basisgruppearbejdet ikke fik de tilsigtede virkninger.
Årsagen
ifØlge referatet, at der
rät-sagan hertil var ifelge
kun få steder var den tiistrtekkeligt
tilstrækkeligt klare
leelønarbejderbevidsthed til stede blandt lælenarbejderbevidsthed
rerne. Man slår i referatet fast, at UP's

-

vigtigste
vaara at fremme
framma
apgavar nu må være
vigtigsta opgaver
forudsætningerne
lakala
faradsætningarna for
far at danne
danna lokale
grupper,
mad at
ansbatydanda med
gruppar, hvilket er
ar ensbetydende
fremme
lønarbajdarbavidsthad.
framma lærernes
laararnas lønarbejderbevidsthed.
Med
Ivlad en
an vis beklagelse
baklagalsa konstateres
kanstataras det
dat i
referatet, at UP kun i ringe
farringa grad har forrafaratat,
mået
udvikla lønarbejderbevidstheden
lpnarbajdarbavidsthadan
rrlåat at udvikle
blandt . lærerne
latrarna gennem
gannarn forhold
fürhüld til og
Elg
blandtI
deltagelse
Rafaratat
aktianar. Referatet
daltagalsa i konkrete
kankrata aktio~er.
konstaterer
kanstatarar også,
klassakatnpbadan klassekampbeagså, at den
vidsthed,
vidsthad, som
sarn er
ar overordnet
avarardnat både
båda fagkritikken
ingan tradiaktiansarbajdat ingen
kritikkan og
ag aktionsarbejdet
tioner
Dat
danska lærerstand.
laararstand. Det
dan danske
tiürlar har i den
blev på generalforsamlingen
hlav
ganaralfalrsarnlingan besluttet
baslutlat at
trække
og
trraI-:ka aktionsarbejdet
aktiansarbajdat i første
farsta række
rækka ag
ag en
an række
at aktionsudvalg
aktiansudvalg og
rtakka
at nedsætte
nadsaatta et
arbejdsgrupper.
arhajdsgruppar.
Når
Hår UP nu har lagt en
an så stor
star energi
anargi
i arbejdet
niadlarnmar
arhajdat for
far at få DLF's medlemmer
til at gå ind for
für et
at resolutionsforslag,
rasülutiansfurslag,
som
sant UP
UF' har udarbejdet
udarhajdat under
undar en
an tematarnaweekend
waakand på Den
rada Højskole
Dan røde
Hpjskala i SvendSvandd
borg, så kan datta
dette ikke
opfattes på anden
ikka Dpfattas
andan
måde,
måda, end
and at vi her
har står over
lavar for
far et
at led
lad
i det
den marxistiskaktíansarbajda, som
sam dan
dat aktionsarbejde,
maritistiskpolitiske
palitiska forening
faraning UP har iværksat.
ivtarksat.
Her
Har må det
dat også
agså tages
tagas i betragtning,
batraglrling,
at
det på generalforsamlingen
al dat
ganaralfrrrsarrtlingan i UP
UF i
1976
19"?6 blev
biav oplyst,
aplvst, at UP har kontakt til
fagbevægelsen
fagbavægalsan og
ag vel
val at mærke
dan promtarka den
pr-:Ju
grassiva del
gressive
dal af fagbevægelsen.
iagbavægalsan. De,
Da, der
dar
er
ar fortrolige
fürtralliga med
mad ordvalget,
ardvalgat, ved,
vad, at der
dar
her
er tale
har ar
tala om
am yderligtgående
vdarligtgåanda grupper,
gruppar,
som
sürrt ikke
ilska arbejder
arbajdar i overensstemmelse
uvaransstamrnalsa
med
mad hovedorganisationernes
havadarganisatianarnas valgte
valgta ledelladalser.
er
sar. Af referatet
rafaratat fremgår
framgår det,
dat, at der
dar ar
dannet
dannat en
an arbejdsgruppe
arbajdsgruppa med
mad folk fra
fagbevægelsen og
fagbavtagalsan
ag UP.
Hvar meget
Hvor
magat man end
and vender
vandar og
t dredrajer sagen,
jar
sagan, må det
dat stå klart, at UP
UF' i dendanne
dar kan rumna sag ikke
ikka går et
at ærinde,
tarinda, der
rtll'rti
Irtas inden
mes
indart for
für DLF's formålsparagraf.
fürmålsparagraf.
Denne
Danna paragraf slår fast, at DLF
[JLF er
ar en
an
·partipolitisk
partipalilisk neutral
nautral organisation.
arganisatiün, Vil
Vi] UP
ikke
ikka selv
saIv oplyse,
aplvsa, hvad der
dar ligger
Iiggar bag UPaktionerne, så vil jag,
jeg, ag
og dat
det er
aktianarna,
ar hul tale,
tala,
når UP påstår, at det
hala har været
dat hele
vaarat lagt
åbent
der
åbant frem.
fram. De
Da medlemmer
madlammar af DLF,
DL'F, dar
har fået
fåat UP-resolutionen
UPﬂrasaIutianan forelagt
faralagt til beba' slutning, har næppe
nasppa alle
alla kendskab
kandskah til,
ntaraistisk-pnlitiska aktiviteter
hvad UP's marxistisk-politiske
aktivitatar
egentlig
agantlig sigter
sigtar imod,
imad, og
ag UP har ikke
ikka unIdarstragat
derstreget sit egentlige
ærinde i forbinagantliga aarinda
farbindelse med
dalsa
mad overenskomstresolutionen.
avaranskarnstrasalutianan.
Med
Mad hensyn
hansvn til selve
salva resolutionsforslarasalutiansfarslagets
gats indhold
jeg oplyse,
indl'lüld kan jag
aplysa, at en
an gengannamfpralsa af dette
nemførelse
datta forslag
fürslag vil være
vtara ensans21
fnrbadring på 18batïtianda med
mad en
an forbedring
18-21
, betydende
pct.,
og man er
et mildt udtryk
pat., ag
ar med
rnad at
udtrvk ureurad
alistisk, dersom
darsain man forestiller
farastillar sig, at

man vil
kunna komme
mad det.
knmnia igennem
igannant med
vi] kunne
dat.
En vedtagelse
et sådant krav kan kun
vadtagalsa af at
skabe mistillid
skaba
rnistillid mellem
mallanl DLF's medlemrnadlammer,
ar, der
dar har vedtaget
vadtagat resolutionen,
rasalutianan, og
ag
hovedstyrelsen,
havadstvralsan, der
dar ikke
kamma
ikka kan komme
igennem
brØkdel af kravene.
igannarn med
rnati en
an hrplkdaI
kravana. Er
det, hvad UP kalder
dat,
kaldar at styrke
stvrka medlemsmadlamsdemokratiet
damakratiat i DLF?
DLP?
Med
Mad hensyn
hansvn til mit
rnit citat fra lederarladarartiklen
tiklan i bladet
hladat »Unge
»Unga Pædagoger•
Paadagagar- nr 2,
197'3, skriver
1973,
skrivar UP, at dette
datta blad var et
at teta~

.i

manummer,
der udelukkende
udalukkanda handlede
manummar, dar
handlada
om
Dm Kina. Dette
Datta er
ikka rigtigt, idet
idat lederar ikke
Iadarartiklen
artiklan klart handlede
handla-da om
Dm det
dat danske
danska
uddannelsessystem,
uddannalsassvstam, og
ag det
dat er
ar udtryk
udtrvk for
far
en
uaaaaptabal omgang
an uacceptabel
amgang med
n1ad kendsgerkandsgarningerne,
ningarna, dersom
darsam UP vil give
affantliggiva offentligheden
hadan indtryk af, at jeg
jag har lagt noget
nügat
ind i danna
denne lederartikel,
den ikke
ladarartikal, som
sam dan
ikka
indeholder.
indahaldar, Lederartiklen
ar her
gangiLadarartiklan er
har gengivet
vat i faksimile.
faksimila.
Jørgen Jensen
Jartsarr

- iaarta'lEI'I'EII
"Unge Pædagoger"
1973 nr.
."Llnga
Padagagarl' -marts
3.
när. 2.

lUddannelse
maner politik
att
På
trod& af arInLIIIIItIa
smukke tanker
ord arn
om lighed
det danalta
danske uddannelsessystem
tankar og
pg dtd
IIgIIiad har
hardat
uddannahaaayatarn
Fa ara-da
vist sig
et aaatarIlI-l,
system, dar--aId-arahrlnpar
der viderebringer og
forstærker ulighederne
vIat
ag Ipralnrltar
ulïghldarna lI klassevilraI at
Itt-aan'ajg at være
samfundet.
anrnItlndaI. I
voksende modsætninger.
. Netop
III-'arsa pædagogerne
pedapaparrra' mærker
mnrltar de
dIa vallaan-da
rnadaltnlagar. De
Da sættes
ahttaa til
III at løse
Ilaa den
dan
vanvittige
opgave, det
få bem
følge en
III at
uI'Iatga
vanvlttspa appara.
an.I at
barn til
an udvikling,
udviklhip, som
aprn ikke
Ilska tager
tagar ud·
ud~
al'Ia.
dat er.
gangspunkt il menneskelige behov,
men økonomisk
profit.
darrar,Iman
anlitat og
altanarnlalr vækst
ag Itlrpllt-l
iganpaaualrt
mannaaltatlpa
er interessen
alternativer stigende.
Derfor ar
pmdupnalta'ultanflatlvar
Ipr- pædagogiske
'DarIpr
Inlaraaaart for
aﬂganda.

- som
man fer
Ikke huatttafllgadd
beskæftigede sig
ret meget med
De
lande mad -er
-ar nu
Da socialistiske
aaalallatlahu landa'
aprn rnan
Iar IttlIla
alp raI-magat
leder efter
eksempler på
bedre praksis,
genstand
studier; man ladar
pa en
'an andra
praItaIa, ·en
an
mangaa atudlar;n1art
aItaIr altuampI-'ar
Iar manges
ganalun'd for
større aa'rnmanhunp
sammenhæng mellem
omsætter dem
end
-atarra
mallarn ideerne
Idaarna og
ag den
dan måde,
mada, man amanrttar
dam på,
pl, and
den muntliga
hjemlige.
aan
Itlnuaarna har
fordi kineserne
Blandt
de aaalallatlalta
socialistiske lande
Ellandt da
tndtagar Kina
Elna en
an særstilling.
aaaratllllng, Iprdt
landa indtager
accepteret,
ger ap
op med
mad borgerlig
lttlra automatisk
aarparllg
rnatarlalla revolution
raa'alutlan ikke
amma at den
dan materielle
uutpmattaa gar
gennemført en
tankegang.
an kulturrevolution.
Klna pannamIart
kalmrrasptuttan
Sam konsekvens
karlaaltvana heraf
tanka-gang Som
haraI har man iI Kina
Hele
gennemgribende revolutioneret,
og et
hlaaat pannarngrlbanda
ravalutipnarat. ag
uddannalaaaaalaaran er
ar blevet
anna
at sam·
I-lala uddannelsessektoren
menhængende
billede aI
af h&le
uddannel~essystemet er
ut give.
giva.
mardm'nganda htIIada
hala uddannalaI-alayalarnat
ar svært
avart at

Derfor
anlitalta
DarIar indeholder
Iridanaldar dette
numrnar lI overvejende
avarvajanda grad skildringer
skildringar af besøg på enkelte
datta nummer
Institutioner.
ban-g
Inatllirllpnar
Til Ipangalld
gengæld manar
mener vi,
at denne form
mere givende
lagraan teoreand en
TII
vt, atIdanna
Ian'n for
Iar orientering
arlantarlng er
ar mura
glvaada end
tisk
fremstilling af
daraa dag·
hvar-dun kineserne
ItIIaaaarna iI deres
Italtlalt -Irantaillllng
aI ideerne
Ida-arna og
ap strukturen.
atmldurart. Vi
1ll'I lærer.
lurar, hvordan
bruger Mao
Tsetung-tænkningen til
lige
mpaanlnlnguma lI
III at analysere
analïaara modsætningerne
urhaida- hrupar
Map 'Faatung-t-nknlngan
tlpa arbejde
samfundet og anvise
praksis.
aarmaarauanp mellem
matlam teori
taprl og
ratta sammenhæng
pg pralala.
aarnfundatap
anvaa den
dan rette

'

Ikke ap
op til,
blindt -altal
skal prøve
Vi læggar
magar
mun Iatlndt
da kinesiske
klnualalta løsninger
tIl, at man
pravaI at overfere
avarlara de
Vt
Iaa'gpur. lldrIa
på danske
daaakd forhold.
Ipraald.
I pa
Hvad vi hl.
bl. a,
a. har haft til
at vise
en sam·
n-aIa sammenhæng
sammanhang mellem
mallarn an
aalndan nøje
hanulgt er
III hensigt
vila den
'Hvad
ar ut
fundsforms
produktionsmæssige, alranantlalta
økonomiske basis
uddan·
IdaaIapIaIta-uddanag dens
Iundafarrnl praduk'tlanarnnuatga,
dana ideologiske
paala og
nelsesmæssige avarhygnlng.
overbygning.
nalaaarmaaarpa
vor mening
være m
for debatten
<len
Det vil
III gavn Iar
dabattan hos
haa os.
pa. at man erkender.
arkandar, at
atdan
lIrlt efter
aItar var
lrranlnp vara
Dalt
danske skoles
deres årsag
- så
som darua
deres løsning
Indan
Ildt Iam
Iaanlng inden
aa lidt
danalta
altplaa problemer
araalantar ikke
Iltlra har daraa
aIraapfor en
uddannelsessektor, men
danska
aI det
dal danske
arr afspejling
arapaillnp af
ar en
prdlrlantarna er
far
an uddannalaaaaaktpr
man at problemerne
klassesamfunds
skal opgive
altalan.
klaaaaaarnlunda modsætninger.
Daft betyder ikke,
Ilska, at man altal
ppglva skolen.
rnadaaltnlngar. Det
IbatydarI
Tværtimod.
.'I'vlrtlmafd.
Set
fra en
•kinesisk• aynavlnltal
synsvinkel ar
er pædagogerne
vigtig, men
Eat Ira
an sklnaataIt-r
an vtgtlg.
IItI-ta altafgørende
altaIglran'da
man ikke
pædagagarna en
befolkningsgruppe
en ændring
aalatknlngapruppail kampen
karnaah for
nndrlng af
aarnfandat.
II samfundet.
tar an
Pædagogerne
må linde
deres glada
plads i klassekampen
og føre
dan
liva-I på
pa den
Pradagagarna-Insa
I'IadaIdaraa
Itlaaaaltarnpan ag
Iara kampen
kampan såvel

' faglige som den politiske front.
'Iapllpa aant. dan palttlalra-Irpna

Pia
Krual.
anna-Matta Kruse.
Pla Møller
Mallar og
pg Anne-Mette
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viser og farhandler de nyaste
undervisningsmldler lll
i '= _
kristendnmskundaknh og fre
religioner ng beskriver :leran
mulighnder . . .

*

RELIGIONSLEREHFORENINGENS
MATERIALECENTRAL
Frederiksberg Allé 10 A. 182!! V
Åben 10-11'I TH. (01) 24 92 50 - 24 26 20

-e

udlejer
udleier instruktionskufferter med de sidste nyheder (30 kr.)

* udlejer over 200
oversigt)
ÉÜÜ diasserier (forlang
(foríang oversígt)

~ har udgivet »Hjeeípemidler
»Hjælpemidler til kristendomskundskab/religionﬂ
kristendomskundskab/religion « (7 kr.)

* har udsendt Rlf.s
l.s læseplansforslag med mange ideer (4 kr.)
kre)
* afholder instruktionsdage (kl. 15-17.30)
15-1730) på
pà Materialecentralen:
10.1.:
.trin)
101.: kristendomskundskab
kristendnmskundskab (beg
(beg.trin)
12.1.: kristendemskundekab
kristendomskundskab (mellemtrin)

17.1
.: kristendomskundskab
trin)
17.1.z
kristendemskundskab (c:Eid.
(æld.trin)
19.1.: fremmede religioner, Iivsans
k.
Iívsansk.

Deltagelse: 15 kr. pr. dag (tilmelding
(tilrnelding nødvendig)
nedvendig)
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UNGE PÆDAGOGER:

UNGE
PEDAGOGER

Styrelsen for UP har anmodet
amnodet
om optagelse af følgende
falgende
indlæg
lndlaeg som svar på Jørgen
at 25.11.76
Jensens skrivelse af
til
tll kredsformænd og skole- bragt i >>Folketillidsmænd »Folkeskolen«
skolens nr. 48-49.

Danmarks Lærerforeníngs
Lærerforenings formand,
JørformandJørgen Jensen har den 25.11. udsendt et
brev til fagforeningens kredsformænd og
skoletillidsmænd, hvori han advarer
medlemmerne mod foreningen Unge PæPa:dagoger, der efter hans opfattelse skulle være
vaere i gang med aktiviteter, der er
•et
»et led 1'i en større
starre anlagt, samt længe
Irenge og
velforberedt strategi med formål og baggrund,
grnnd. der rækker
raekker betydeligt videre end
Pædagoger angiver i sine skrivelser•.
Unge Pardagoger
skrivelsen.
Den Øjeblikkelige
ojeblikkelige baggrund for Jørgen
Jensens skrivelse er den underskriftindsamling, medlemmer af DLF
DLP organiseret i Unge Psedagoger
Pædagoger på basis af
DLFs vedtaegter
vedfægter § 20 foranstaltede kond. 4.-6. november (jvf. •Folkegressen id.
»Folkeskolen«
skolens nr. 46-76), samt yderligere
vderligere en
henvendelse til de skoler, der støttede
resolutionsforslaget om åbenhed omkring
overenskomstforhandlingerne i 1977.
Denne sidste henvenclelse
henvendelse indeholdt en
opfordring til at bringe overenskomstdiskussionen op på kredsgeneralforsamlingerne og til at medvirke til at få valgt
aktive, fagforeningsbevidste
fagt'oreningsbevidste tillidsrepræ. sentanter ved de forestående tillidsmandsvalg.
JØrgen Jensens brev slutter med at
Jørgen
henstille til fagforeningens medlemmer
at
al
:sl-'vise ethvert
•afvise
forsag på at splitte det
ethvert forsøg
værdifulde
vasrdifulde sammenhold,
sarnmenhold, der altid har været vor styrke. Vi kan ikke tolerere, at vi
alvorlige
i en tid, hvor der udefra rettes al'vorlige
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Vi ønsker ikke
noget kup
angreb imod os, også skal opleve, at vort
sammenhold undergraves indefra.•
indefra.«
Hensigten med Jørgen Jensens brev er,
at
•det
medlemmerne bliver gjort klart,
»det for medlemmcrne
egentlige mål er 1'i denne sag:
sag.•
hvad UP's egentliga
Jørgen Jensen mistænkeliggør den del
om Danaf UP's arbejde, der drejer sig 0111
marks Lærerforening, idet han kalder
•utilladelig tilslaring
tilslØrin~ af UP's
det en åntilladelig
egentlige interessers,
interesser•, nar medlemmer af
DLF, der_
der samtidig er medlemmar
medlemmer af UP
eller det ·deltager
deltager i aktiviteter omkring
læUP, nu er gået ind i en debat om Ia:rernes arbejdsvilkår forud for DLF's
overenskomstforhandlinger i 1977.

Unge Pædagogers
>>Skjulte hensigter«
»skjulte
henslgtera
Det forekommer uforståeligt, at Jørgen
JØrgen
tilskriver UP skjulte hensigter,
Jensen tílskriver
da UP's arbejde omkring fx. overenskomstforhandlingerne er foregået i fuld
JØrgen Jensen angiver
åbenhed: Jørgen
angivet' jo selv
som begrundelse for sin skrivelse, at han
har modtaget kopi af alt, hvad vi i UP
har udsendt vedr. DLF til vore kolleger
rundt om i landet. Vor åbenhed i forhold til både DLF's menige medlemmer
tiden vrevæog til DLF's
DLF"s ledelse har hele 'tiden
ret klar og konsekvent, netop fordi vi
har villet undgå mistænkeliggørelse
mistrenkeliggørelse for
fraktionsdannelse og splittelse.
åbnet tilkendegiUnge Pædagoger
Pserlagoger har åbuet

foreningen arbejder på et tværvet, at foreningeu
tvzer- _ _
socialistisk grundlag, ligesom vi åbent.
åbent
øvrige publikationer
i vort blad og vore nvrige
har fremlagt de svnspunkter
synspunkter og Noble-_
problemer, vi bla.
bl.a. som medlemmar
medlemmer af DLF=
DLF
finder det vigtigt at få diskuteret ogsåif'
også i1.
vor fagforening.
Det må være indlvsende,
indlysende, at hvis UP
UP
som organisation virkelig satsede på
•at ... opnå kontrol over dele af DLE'si
DLF's '
»at

“1

indtrængen på tiliidspostere
tillidsposter
organisation ved indtrsengen
... for at ville arbeide
arbejde på UP's praemisser,_'præmisser,
gØres klart for vore medog uden at det gøres
11111114'
lemmer, at den opstillede har sådanne 'skjul-,'
skjulte hensigter•,
hensigterf,
f
forhånd orientere åbentg'
åbent
ville vi ikke på forbånd
blandt alle lærere,
og opfordre til debat bland!
lærere,
gjort.
som vi har gjort..
Vi ansker
ønsker ikke at kuppe os iud
ind noge11]
nogen
Tværtimod ønsker
gøre DL
steder. Tvæertimod
ansker vi at gpre1DL1
præget af medmedtil en stærk
staark fagforening, 'prreget
deltagelse i 1111111.
den 111111111q
løbenlemmernes aktive deltagelse1
lærernes arbejdsforbold
arbejdsforhold ogi
og
de debat om laerernes
af vort interessefællesskab med
med dede øv- '-pv-1._
lØnarbejdere.
rige lpnarbejdere.
ægte medlemsdemokrati, vi menejíi'i
mener
Det aegte
DLF's styrke, skabes ikke frå
fra
bØr
være DLFis
ber vaere
medlemmerne til
sta- .
toppen, men ved at medlemmerne
tils1a-'
foreningens
dighed skaber og påvirker forenjngens-",
af Har-vare
bl.a. vore -_
drØftelser 'af
politik gennem drçíftelser
skole, _
- på den enkelte '._sko1'e,'
arbejdsforhold •Folkeskolen•, -'i de lokale kredse, 1i »Folkeskolen-L,
disse
og ved at det er resultaterne af disse
udtryk i DLFs
drØftelser, der kommer til udtrvk1DLFs
draftelser,
overenskomstsituation.
ledelse, fx. i en overeuskomstsituat'ion.
Med en interesseret og aktiv medlemsä.
medlems-

_

'

T
I

_

_.

1 I

skare vil tillidsmandens selvtplgelige
selvfØlgelige
loyalitet
lnyalitet overfor
overtor de medlemmer, der har
reeIt indvalgt ham/hende,
hamfbende, netop få et reelt
hold.
bold.

Jørgen
skineseriere
Jurgen Jensens »kineserier«
For at kunne »dokumentere•
Idokumentere- sine påstande om Unge Pædagogers
Pædag'ogers ureelle
areelle hensigter, har JØrgen
Jprgen Jensen måttet gå tilbage til en leder i tidsskriftet 'Unge
Zell-'ITS med overskriften
Pædagoger'
Ptedagoger' nr. 2/1973
eiterer
•:_Uddanneise
Uddannelse er politik•.
politiks. Herfra citerer
JØrgen
Jprgen Jensen:
•Set
pæda»kinesiskt synsvinkel
svnsvinkel er paeda:Set fra en •kinesiske
altafgerende
gogerne en vigtig, men ikke altafgørende
befolkningsgruppe i kampen for en ændring af samfundet.
samfundet, Pædagogerne
Paedagogerne må finplads i klassekampen
føre kamklassekarnpen og fore
de deres piadsi
pen såvel
såvel på den faglige som på den politiske front.•
frontal

F
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JØrgen JJensen
ensen gØr
Jergen
ger intetsteds i sit brev
opma-.rksotn på, at dette nummer af tidsopmærksom
skriftet var et temanummer, der udeluknddankede omhandlede opdragelse og uddan|Citeringen af ordet 'kinenelse i Kina. Citeringen
oplysning giver i den
siske' uden denne oplvsning
aktuelle situation særdeles oplagte muligaktuelie
heder for uheldige
Jürgen
uheidige misforståelser. JØrgen
Jensens brev har da også i dele af dagspressen givet anledning til tolkninger og
pressen
bar
sammenligninger, som vi håber har
været utilsigtet. JØrgen
Jprgen Jensen opnår her:at sætte politiske skel i medlemsmed »at
kredsen•,
kredsens, som han angriber UP for at
gØre.
gpre. Og han fØrer
forer dermed en politisk
diskussion, der ligger udover det fagpolitiske, ind i Danmarks Lærerforening.
Laererforening.

Strategi og citatfusk
eltattuek
Jørgen Jensen citerer
eiterer endvidere tidsskrifJürgen
tet nr. 6 - igen fra 1973
19ï3 -- for en opfordring til at danne
-

maraistisk interesse•IUP-basisgrupper
UP-basisgrupper for marxistisk
rede pædagoger
ptedagoger og pædagogisk
ptedagogisk interesserede
maraisters.
marxister•.

Jürgen Jensen endelig vil referere
Når Jørgen
vort arbejdsgrundlag burde han vel referere til det arbejdsgrundlag,
arbejdsgrnndlag, der er vedtaget på Unge Pædagogers
Paedagogers generalfor4/ 1976 kan man
samling i 1976.
19'i'ti. I nr. 4t'lš'ïti
læse:
bl.a. ltese:

•III foråret 'JE
76 er der kun få basisgrupper
tilbage
forudsaetning for opÜlhﬂgﬂ ._'- .. .. En vigtig forudsætning
bygning af en basisgruppeorganisation,
basisgrnppeorgsnisatinn, som
bïgning
man havde forestillet sig i 73!74,
13374, er tilstedevarelsen
Idnarbejderbevidstværelsen af
af en så klar lønarbejderbevidstbos grupper af lærere med en reference
hed hos
ftelles praksis, at en fælles handling omtil fælles
kring denne praksis er mulig
. . . at satse
mulig...
bred organisering var i første
på en bred
forste om- gang en
en fejl.•
feih

"

Om Danmarks Lærerforening står der i
samme nummer af tidsskriftet i generalforsamlingsreferatet:
•DLF-gruppen
skal fØlge
:DLP-gruppen skaJ
fplge og vurdere DLF's

aktiviteter. Resultaterne af gruppens arbejaktiviteter,
de kan
kan komme ud gennem udtalelser,
udtaieiser, artweekend-mpder
tema-weekends: (weekend-møder
tikler og tema-weekends•
terna}.
om dette tema).
Det er netop, hvad der er sket.
Og alt
sket, Üg
er sket i åbenhed. DLF's hovedstyreise
hovedstvrelse
er hver
ltver gang blevet opfordret til at sende
en repræsentant
repraesentant til de temaweekends,
tematveekends,
der har omhandlet
lterernes arombandlet DLF og lærernes
bejdssituation. Møderne
Moderne har været
vteret anPsedagoger',
noneeret ikke blot i 'Unge Pædagoger',
nonceret
men også i 'Folkeskolen' og i dagspressen, så alle interesserede -- ikke kun
medlemmer af UP - har kunnet deltage.
-

Overenskomst
Overenskomet 1977
På den sidste tematveekend
temaweekend i oktober
1976
191'15 opstillede de deltagende medlemmer af DLF nogle forslag til overenskomstkrav. Disse forslag har vi udsendt
for at kunne bidrage til diskussionen af
lærernes
iærernes arbejdssituation blandt fagforeningens medlemmer på skolerne og på
generalforsamlingerne i de lokale kredse.
De skal
Leebrnges af Danmarks Læska] altså bruges
of forrerforenings
rerjoreningr medlemmer -- ikke af
Pædagoger. En kopi af
eningen Unge Predagoger.
Jargen
forslagene er som ntevnt
nævnt tilsendt Jørgen
Jensen.
Jørgen
eiterer i sit brev en arJorgen Jensen citerer
ﬁflﬁïﬁ
tikel fra 'Unge Pædagoger'
Paedagoger' nr. 6/1976
»Overenskomst 77
«. Artiklen er skrevet
'JT-:_
Jtdïï'tverenskomst
af to menige medlemmer af Danmarks
Lærerforening som bidrag til overenskomstsituationen. De skriver bl.a.:
•Lærerne
Jtnr privilegier, men vi må finde
:Ltererne har
ud af, hvilke privilegier, der er reelle,
reeiie, og
hvilke
bvilke der ikke er det.•
det.I den forbindelse påvises det bla.,
bl.a., at en
lærers
pr, år
laerers sammenlagte arbejdstimetal pr.
er 50
LD-overenskomSÜ timer højere
hojere end LO-overenskomdet'
stens, og der argumenteres for, at der
bØr ske en udligning.
bor
Dette bliver i JØrgen
Jørgen Jensens udlægning til •urealistiske
nurealistiske krav•.
kravs. De to DLFinedlemmers
fpiges op i 'Unge
medlemmers oplæg
opleeg fØlges
Pædagogers' leder i nr. 7/1976,
WIQTﬁ, hvor der
argumenteres for en nytænkning
nvtatnkning på arbejdstidsområdet. Det foreslås
overvejet,
foresiås overveiet,
at lærerne
ltererne får fast arbejdstid ligesom de
fleste andre lØnarbejdergrupper.
ionarbejdergrupper. Lederen
slutter:
•Alt
naturligvis ikke noget,
noget. der
:Alt dette er naturligvís
pludselig kan indføres,
piudselig
indfares, men diskussionen
ltengst have
om disse problemer burde for længst
været
vteret ført
fort åbent og seriøst
seripst i Danmarks
Lærerforening.
Laererforening. Det er på tide, der lindes
på den lukkede dnr+
dør. Lad os få
.få overenskomstdiskussionen ud på vore arbejdspladser.«
sens

Tillid til
hovedstyrelsen?
Tillld
tll hovedetïreleen?
På kongressen blev fØlgende
felgende- vedtaget
(~Folkeskolen'
46/1976):
['Folkeskolen' finfiilïdj'f:
•Danmarks Lærerforenings kongres samlet
:Danmarks
til møde
mode 4.-6. november 1976
191'6 ønsker
onsker at

udtale sin tillid
tiilid til, at hovedstyrelsen
hovedstvrelsen i denne
-- som i andre lignende situationer - benytter sine kanaler til medlemsorientering og
medlemsheiring i forbindelse med overensmedlemshøring
overenskomstforhandlingem
komstforhandlinger.•
Det kan ikke undre, hvis de delegerede,
kongressen stemte for ovennævnte
der på kongre~sen
ovenntevnte
fpler sig fØrt
fort bag lyset
lyset. af
resolution, fØler
a'f
Danmarks Lærerforenings formand, -når han afviser og mistænkeliggør
mistaenkeligga-r
medlemmer af foreningen, der på regiereglementeret vis opfordrer til debat, dels
nnderskriftindgennem en fuldt legal underskriftindsamling på et forslag til drØftelse
drpftelse på
kongressen, dels
defa- gennem fuldt legale
forslag til drØftelse
kredsgeneraifordreftelse på kredsgeneralfornedvurdering af DLFsamlingerne. Den nedvnrdering
selvstatndig stilmedlemmers evne til selvstændig
lingtagen, som ligger bag Jørgen
J ergen Jensens
'
brev, står i skarp kontrast til medlemmernes udtrykte
hovedstvrelsen.
udtrvkte tillid til hovedstyrelsen.

Tillid
til medlemmerne
Tlllld ill
Hovedindholdet i Jorgen
JØrgen Jensens skrivelse er en opfordring til at
:man ved valg til tillidsposter sikrer sig,
•man
at man har fået reel oplysning om, hvad
for.:
kandidaterne står for.•
At dette skulle være
vaere i modsætning
modstetning til
Unge Pædagogers hensigter, dementeres
tydeligt
tvdeiigt i lederen til 'Unge Pædagoger'
Paedagoger'
nr. 8/1976,
Sflšlïﬁ, som blev afleveret til trykkeriet d. 23.11. I denne leder står:

Tllttdsmandevalget
Tillidsmandsvalget
I 60-erne
'Jü-erne
ﬁtII-erne og i begyndelsen
begvndelsen af 70-eme
kunne skoletillidsmanden
skoietiilidsrnanden leve en fredelig
og tilbagetrukket tilværelse. Der var normalt langt mellem
meIlem de sager, medlemmerne bad ham
barn tage sig af. Arbejdet bestod
mest i at viderebringe bl.a.
b1,a. fagforeningsmeddelelser. I-I dag har skoletillidsmanseivom der
dens arbejde skiftet karakter, selvom
stadig er mange, der kører
ket-rer videre i den
gamle skure. De mange angreb og mistænkeliggørelseskampagner imod lærere
lserere
tænkeiiggorelseskampagner
nødvendiggØr
nedvendiggnr en stærk faglig organisering på de enkelte skoler. Lærerne
Lsererne har
brug for en tillidsmand, som aktivt går
lmrernes lØnlonind i arbejdet for at sikre lærernes
og arbejdsvilkår. Det er derfor vigtigt,
vtelges
at de tillidsmænd,
tillidsmaend, som i denne tid vælges
rundt om på skolerne, har indsigt i lælmrernes samfundsmæssige plaeering
placering som
lønarbejdere. Lærerne må kræve, at delenarbejdere.
res tillidsmand deltager aktivt i det fagpolitiske arbejde. Dette fremgår da også
af DLF's håndbog for tillidsmænd:
Skotillidsmeend: •:Skoletillidsmandens foreningspolitiske beIetillidsmandens
tydning er i dag erkendt. Og
Üg deres mere
t'y'dning
ekspeditionsprægede opgaver betragtes
vaiget af
ikke som det væsentlige ved valget
dem. Et par kritiske perioder, hvor lærerl-:erernes tjenestetid blev gjort til politisk kastebold har bidraget til forståelse for betydningen af en skoletillidsntand,
skoletillidsmand, der
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magter situationen med baggrund i momalplaceret
malplaeeret al den stund, vi ikke har opdenhed, erfaring og indsigt i foreningsfore-ningsfordret til andet, end hvad der er norproblemstillinger.•
politiske problemstillingerm
mal procedure i andre fagforeninger.
Pâ mange kredsgeneralforsamlinger
På
intidlertid glædeligt at se, at JerDet er imidlertid
Jørdiskuterat overensder for tiden diskuteret
bliver det'
»Folkeskolen« nr. 46 arergen Jensen i »Folkeskolens
kornstkrav.
komstkrav. Denne diskussion skal fortvedtægter blev overkender, at DLF's vedtatgter
sætte
stette ude
nde på de enkelte skoler. Skoletiltrådt, da man fra Kompagnistræde
Kompagnistrtede forlidsmanden må aktivt gå ind i denne
hindrede os i at sende underskriftlister
til at skabe kontakt
debat og medvirke til
ud via tillidsmændene. En underskrifttil andre lçinarbejdergrupper,
lønarbejdergrupper, som også
indsamling er fuld lovlig og nødvendig,
nddvendig,
kramper mod
rnod faldende realløn.
kæmper
realldn. Det er
ønsker en
hvis en gruppe medlemmer dnsker
vigtigt, at vi er forberedt, hvis vi komkontsag diskuteret på kongressen.
mer i konflikt i forbindelse med overMen endnu en gang: Unge Pædagoger
enskomstforhandlingerne.
- tværtimod. I den
bekæmper ikke DLF Jørgen Jensen kritiserede på DLF's -- nuværende
nuvaerende situation ønsker vi en stterk
stærk
kongres UP for at kræve overenskomstog handlekraftig fagforening, men med
diskussionen ført ud blandt DLFis
DLF's medet udbredt medlemsdemokrati. En faglemmer, -- en kritik som forekommer
forekornmer
lgin- og
forening, der kan forsvare vore lØn-

arbejdsvilkår i samarbejde med andre
fagforeninger, så
så det ikke lykkes at isolere de offentligt ansatte endnu engang.•
gangm

Med venlig hilsen,
medlemmer af
Fædagogers styrelse og redaktion
Unge Pædagogers
.Jensen
Ove
Ûve Jensen
DLF-kreds 2G
20

MØller
Pia Mitt-Ner
DLF-kreds 16

Ül'e
Guide Loranga-:Jørgen
ehr'errnneher
Ole Gade
LorentzenJØrgen SSchiermache1
DLP-kreds 25
DLF-kreds
DLF-kreds 31B
318

Lone Carstensen
DLF-kreds 31B
3113

Kurt Storgård
Kart
DLF-kreds 133

Caresrerr Kruchov
Krachov
Chresten
Zitl
DLF-kreds 20

Thorkild Thejsen
DLF-kreds 25
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Hul tale,
at hensigten
bag U P-aktionen
er lagt åbent frem
!Må jeg indledningsvis slå fast, at de otte
underskrivere
Underskrivere af det foranstående læserbrev udgør
udgØr et flertal af UP's
UP”s styrelse.
Fem af underskriverne var også medlem:
medlemUlrs styrelse i 1973,
mer af UP's
19173, da UP blev
omdannet tiI
til en forening med en marsmarxmålstetning. Hvor meget
istisk-politisk målsætning.
man end i læserbrevet
laeserbrevet forsøger
forsçiger at fremhteve,
hæve, at der er tale om DLF
DLP medlemmer, der har villet bringe overenskomstsituationen til debat, må det dog stå fast,
at vi står over for en aktion, der er
ivserksat
iværksat af foreningen Unge Pædagoger.
Pmdagoger.
I min skrivelse af 25. november 1976
1975
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ter fra 1973.
19?3. Sagen er nemlig
nernlig den, at der

kredsformænd og tillidsmtend
tillidsmænd bragt
til kredsformtend
i •Folkeskolen•
»Folkeskolenv nr. 48-49 har jeg
jeg rede-

ikke siden i bladet »Unge
• Unge Paedagogers
Pædagoger• er

omdannet til
gjort for, at UP i 1973
197'3 blev orndannet
en forening med en marxistisk-politisk
målsætning. Jeg har også redegjort for,
slpg fast, at
at denne forening i 1973
1.9?3 slog
man på længere
være opltengere sigt måtte vtere
mærksom på fraktionsarbejde i Danmarks Lærerforening.
Det er centralt
eentralt i denne sag, at UP allerede for tre år siden satte sig det mål at
for DLP,
DLF,
drive fraktionsarbejde inden forog jag
jeg må derfor afvise enhver behrejdelbebrejdelse på grund af, at jeg har benyttet cita-

taget afstand fra et sådant maritistisk;l
marxistiskpolitisk fraktionsarbejde i DLF.
I læserbrevet
lreserbrevet henvises der til referatet
af generalforsamlingen i UP 1976. Jeg
går gerne ind i en diskussion omkring
dette referat. Det er korrekt, at man ifalifØlge referatet konstaterer, at basisgruppearbejdet ikke fik de tilsigtede virkninger.
Årsagen
ifØlge referatet, at der
rät-sagan hertil var ifelge
kun få steder var den tiistrtekkeligt
tilstrækkeligt klare
leelønarbejderbevidsthed til stede blandt lælenarbejderbevidsthed
rerne. Man slår i referatet fast, at UP's

-

vigtigste
vaara at fremme
framma
apgavar nu må være
vigtigsta opgaver
forudsætningerne
lakala
faradsætningarna for
far at danne
danna lokale
grupper,
mad at
ansbatydanda med
gruppar, hvilket er
ar ensbetydende
fremme
lønarbajdarbavidsthad.
framma lærernes
laararnas lønarbejderbevidsthed.
Med
Ivlad en
an vis beklagelse
baklagalsa konstateres
kanstataras det
dat i
referatet, at UP kun i ringe
farringa grad har forrafaratat,
mået
udvikla lønarbejderbevidstheden
lpnarbajdarbavidsthadan
rrlåat at udvikle
blandt . lærerne
latrarna gennem
gannarn forhold
fürhüld til og
Elg
blandtI
deltagelse
Rafaratat
aktianar. Referatet
daltagalsa i konkrete
kankrata aktio~er.
konstaterer
kanstatarar også,
klassakatnpbadan klassekampbeagså, at den
vidsthed,
vidsthad, som
sarn er
ar overordnet
avarardnat både
båda fagkritikken
ingan tradiaktiansarbajdat ingen
kritikkan og
ag aktionsarbejdet
tioner
Dat
danska lærerstand.
laararstand. Det
dan danske
tiürlar har i den
blev på generalforsamlingen
hlav
ganaralfalrsarnlingan besluttet
baslutlat at
trække
og
trraI-:ka aktionsarbejdet
aktiansarbajdat i første
farsta række
rækka ag
ag en
an række
at aktionsudvalg
aktiansudvalg og
rtakka
at nedsætte
nadsaatta et
arbejdsgrupper.
arhajdsgruppar.
Når
Hår UP nu har lagt en
an så stor
star energi
anargi
i arbejdet
niadlarnmar
arhajdat for
far at få DLF's medlemmer
til at gå ind for
für et
at resolutionsforslag,
rasülutiansfurslag,
som
sant UP
UF' har udarbejdet
udarhajdat under
undar en
an tematarnaweekend
waakand på Den
rada Højskole
Dan røde
Hpjskala i SvendSvandd
borg, så kan datta
dette ikke
opfattes på anden
ikka Dpfattas
andan
måde,
måda, end
and at vi her
har står over
lavar for
far et
at led
lad
i det
den marxistiskaktíansarbajda, som
sam dan
dat aktionsarbejde,
maritistiskpolitiske
palitiska forening
faraning UP har iværksat.
ivtarksat.
Her
Har må det
dat også
agså tages
tagas i betragtning,
batraglrling,
at
det på generalforsamlingen
al dat
ganaralfrrrsarrtlingan i UP
UF i
1976
19"?6 blev
biav oplyst,
aplvst, at UP har kontakt til
fagbevægelsen
fagbavægalsan og
ag vel
val at mærke
dan promtarka den
pr-:Ju
grassiva del
gressive
dal af fagbevægelsen.
iagbavægalsan. De,
Da, der
dar
er
ar fortrolige
fürtralliga med
mad ordvalget,
ardvalgat, ved,
vad, at der
dar
her
er tale
har ar
tala om
am yderligtgående
vdarligtgåanda grupper,
gruppar,
som
sürrt ikke
ilska arbejder
arbajdar i overensstemmelse
uvaransstamrnalsa
med
mad hovedorganisationernes
havadarganisatianarnas valgte
valgta ledelladalser.
er
sar. Af referatet
rafaratat fremgår
framgår det,
dat, at der
dar ar
dannet
dannat en
an arbejdsgruppe
arbajdsgruppa med
mad folk fra
fagbevægelsen og
fagbavtagalsan
ag UP.
Hvar meget
Hvor
magat man end
and vender
vandar og
t dredrajer sagen,
jar
sagan, må det
dat stå klart, at UP
UF' i dendanne
dar kan rumna sag ikke
ikka går et
at ærinde,
tarinda, der
rtll'rti
Irtas inden
mes
indart for
für DLF's formålsparagraf.
fürmålsparagraf.
Denne
Danna paragraf slår fast, at DLF
[JLF er
ar en
an
·partipolitisk
partipalilisk neutral
nautral organisation.
arganisatiün, Vil
Vi] UP
ikke
ikka selv
saIv oplyse,
aplvsa, hvad der
dar ligger
Iiggar bag UPaktionerne, så vil jag,
jeg, ag
og dat
det er
aktianarna,
ar hul tale,
tala,
når UP påstår, at det
hala har været
dat hele
vaarat lagt
åbent
der
åbant frem.
fram. De
Da medlemmer
madlammar af DLF,
DL'F, dar
har fået
fåat UP-resolutionen
UPﬂrasaIutianan forelagt
faralagt til beba' slutning, har næppe
nasppa alle
alla kendskab
kandskah til,
ntaraistisk-pnlitiska aktiviteter
hvad UP's marxistisk-politiske
aktivitatar
egentlig
agantlig sigter
sigtar imod,
imad, og
ag UP har ikke
ikka unIdarstragat
derstreget sit egentlige
ærinde i forbinagantliga aarinda
farbindelse med
dalsa
mad overenskomstresolutionen.
avaranskarnstrasalutianan.
Med
Mad hensyn
hansvn til selve
salva resolutionsforslarasalutiansfarslagets
gats indhold
jeg oplyse,
indl'lüld kan jag
aplysa, at en
an gengannamfpralsa af dette
nemførelse
datta forslag
fürslag vil være
vtara ensans21
fnrbadring på 18batïtianda med
mad en
an forbedring
18-21
, betydende
pct.,
og man er
et mildt udtryk
pat., ag
ar med
rnad at
udtrvk ureurad
alistisk, dersom
darsain man forestiller
farastillar sig, at

man vil
kunna komme
mad det.
knmnia igennem
igannant med
vi] kunne
dat.
En vedtagelse
et sådant krav kan kun
vadtagalsa af at
skabe mistillid
skaba
rnistillid mellem
mallanl DLF's medlemrnadlammer,
ar, der
dar har vedtaget
vadtagat resolutionen,
rasalutianan, og
ag
hovedstyrelsen,
havadstvralsan, der
dar ikke
kamma
ikka kan komme
igennem
brØkdel af kravene.
igannarn med
rnati en
an hrplkdaI
kravana. Er
det, hvad UP kalder
dat,
kaldar at styrke
stvrka medlemsmadlamsdemokratiet
damakratiat i DLF?
DLP?
Med
Mad hensyn
hansvn til mit
rnit citat fra lederarladarartiklen
tiklan i bladet
hladat »Unge
»Unga Pædagoger•
Paadagagar- nr 2,
197'3, skriver
1973,
skrivar UP, at dette
datta blad var et
at teta~

.i

manummer,
der udelukkende
udalukkanda handlede
manummar, dar
handlada
om
Dm Kina. Dette
Datta er
ikka rigtigt, idet
idat lederar ikke
Iadarartiklen
artiklan klart handlede
handla-da om
Dm det
dat danske
danska
uddannelsessystem,
uddannalsassvstam, og
ag det
dat er
ar udtryk
udtrvk for
far
en
uaaaaptabal omgang
an uacceptabel
amgang med
n1ad kendsgerkandsgarningerne,
ningarna, dersom
darsam UP vil give
affantliggiva offentligheden
hadan indtryk af, at jeg
jag har lagt noget
nügat
ind i danna
denne lederartikel,
den ikke
ladarartikal, som
sam dan
ikka
indeholder.
indahaldar, Lederartiklen
ar her
gangiLadarartiklan er
har gengivet
vat i faksimile.
faksimila.
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Jartsarr
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tankar og
pg dtd
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hardat
uddannahaaayatarn
Fa ara-da
vist sig
et aaatarIlI-l,
system, dar--aId-arahrlnpar
der viderebringer og
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vIat
ag Ipralnrltar
ulïghldarna lI klassevilraI at
Itt-aan'ajg at være
samfundet.
anrnItlndaI. I
voksende modsætninger.
. Netop
III-'arsa pædagogerne
pedapaparrra' mærker
mnrltar de
dIa vallaan-da
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Da sættes
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III at løse
Ilaa den
dan
vanvittige
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følge en
III at
uI'Iatga
vanvlttspa appara.
an.I at
barn til
an udvikling,
udviklhip, som
aprn ikke
Ilska tager
tagar ud·
ud~
al'Ia.
dat er.
gangspunkt il menneskelige behov,
men økonomisk
profit.
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anlitat og
altanarnlalr vækst
ag Itlrpllt-l
iganpaaualrt
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er interessen
alternativer stigende.
Derfor ar
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Ipr- pædagogiske
'DarIpr
Inlaraaaart for
aﬂganda.

- som
man fer
Ikke huatttafllgadd
beskæftigede sig
ret meget med
De
lande mad -er
-ar nu
Da socialistiske
aaalallatlahu landa'
aprn rnan
Iar IttlIla
alp raI-magat
leder efter
eksempler på
bedre praksis,
genstand
studier; man ladar
pa en
'an andra
praItaIa, ·en
an
mangaa atudlar;n1art
aItaIr altuampI-'ar
Iar manges
ganalun'd for
større aa'rnmanhunp
sammenhæng mellem
omsætter dem
end
-atarra
mallarn ideerne
Idaarna og
ag den
dan måde,
mada, man amanrttar
dam på,
pl, and
den muntliga
hjemlige.
aan
Itlnuaarna har
fordi kineserne
Blandt
de aaalallatlalta
socialistiske lande
Ellandt da
tndtagar Kina
Elna en
an særstilling.
aaaratllllng, Iprdt
landa indtager
accepteret,
ger ap
op med
mad borgerlig
lttlra automatisk
aarparllg
rnatarlalla revolution
raa'alutlan ikke
amma at den
dan materielle
uutpmattaa gar
gennemført en
tankegang.
an kulturrevolution.
Klna pannamIart
kalmrrasptuttan
Sam konsekvens
karlaaltvana heraf
tanka-gang Som
haraI har man iI Kina
Hele
gennemgribende revolutioneret,
og et
hlaaat pannarngrlbanda
ravalutipnarat. ag
uddannalaaaaalaaran er
ar blevet
anna
at sam·
I-lala uddannelsessektoren
menhængende
billede aI
af h&le
uddannel~essystemet er
ut give.
giva.
mardm'nganda htIIada
hala uddannalaI-alayalarnat
ar svært
avart at

Derfor
anlitalta
DarIar indeholder
Iridanaldar dette
numrnar lI overvejende
avarvajanda grad skildringer
skildringar af besøg på enkelte
datta nummer
Institutioner.
ban-g
Inatllirllpnar
Til Ipangalld
gengæld manar
mener vi,
at denne form
mere givende
lagraan teoreand en
TII
vt, atIdanna
Ian'n for
Iar orientering
arlantarlng er
ar mura
glvaada end
tisk
fremstilling af
daraa dag·
hvar-dun kineserne
ItIIaaaarna iI deres
Italtlalt -Irantaillllng
aI ideerne
Ida-arna og
ap strukturen.
atmldurart. Vi
1ll'I lærer.
lurar, hvordan
bruger Mao
Tsetung-tænkningen til
lige
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III at analysere
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urhaida- hrupar
Map 'Faatung-t-nknlngan
tlpa arbejde
samfundet og anvise
praksis.
aarmaarauanp mellem
matlam teori
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pg pralala.
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anvaa den
dan rette
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Ikke ap
op til,
blindt -altal
skal prøve
Vi læggar
magar
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da kinesiske
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tIl, at man
pravaI at overfere
avarlara de
Vt
Iaa'gpur. lldrIa
på danske
daaakd forhold.
Ipraald.
I pa
Hvad vi hl.
bl. a,
a. har haft til
at vise
en sam·
n-aIa sammenhæng
sammanhang mellem
mallarn an
aalndan nøje
hanulgt er
III hensigt
vila den
'Hvad
ar ut
fundsforms
produktionsmæssige, alranantlalta
økonomiske basis
uddan·
IdaaIapIaIta-uddanag dens
Iundafarrnl praduk'tlanarnnuatga,
dana ideologiske
paala og
nelsesmæssige avarhygnlng.
overbygning.
nalaaarmaaarpa
vor mening
være m
for debatten
<len
Det vil
III gavn Iar
dabattan hos
haa os.
pa. at man erkender.
arkandar, at
atdan
lIrlt efter
aItar var
lrranlnp vara
Dalt
danske skoles
deres årsag
- så
som darua
deres løsning
Indan
Ildt Iam
Iaanlng inden
aa lidt
danalta
altplaa problemer
araalantar ikke
Iltlra har daraa
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uddannelsessektor, men
danska
aI det
dal danske
arr afspejling
arapaillnp af
ar en
prdlrlantarna er
far
an uddannalaaaaaktpr
man at problemerne
klassesamfunds
skal opgive
altalan.
klaaaaaarnlunda modsætninger.
Daft betyder ikke,
Ilska, at man altal
ppglva skolen.
rnadaaltnlngar. Det
IbatydarI
Tværtimod.
.'I'vlrtlmafd.
Set
fra en
•kinesisk• aynavlnltal
synsvinkel ar
er pædagogerne
vigtig, men
Eat Ira
an sklnaataIt-r
an vtgtlg.
IItI-ta altafgørende
altaIglran'da
man ikke
pædagagarna en
befolkningsgruppe
en ændring
aalatknlngapruppail kampen
karnaah for
nndrlng af
aarnfandat.
II samfundet.
tar an
Pædagogerne
må linde
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og føre
dan
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Iara kampen
kampan såvel
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